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- O Estado de S.Paulo

Em artigo no Estado de quinta-feira, o professor Eugênio Bucci analisou com precisão a
relevante questão do marco regulatório da radiodifusão no Brasil, que definiu como
"uma necessidade real da democracia e do mercado brasileiros": "A radiodifusão requer
um marco regulatório eficaz. O exemplo vem das democracias que nos servem de
referência: só com a regulamentação e regulação é possível preservar a concorrência
comercial saudável - inibindo monopólios e oligopólios - e estimular a diversidade, num
modelo que, como preconiza a Constituição Federal, combine os sistemas privado,
público e estatal."

Esquerdistas e oportunistas de vários matizes se apropriaram da tese de que a
radiodifusão e as telecomunicações no Brasil precisam de regulamentação. E passaram a
atribuir atitude oposta àqueles que consideram adversários, entre eles - na verdade,
principalmente - a maior parte da Imprensa. Embora tenha pouco em comum com o
chamado pensamento de "esquerda", nos últimos meses o pragmático presidente Lula,
por conveniência eleitoral somada a insondáveis motivações pessoais, engrossou a
algaravia contra a Imprensa, no que foi sempre secundado por seu ministro da
Comunicação Social, Franklin Martins.

Ninguém com no mínimo dois neurônios no cérebro consegue discordar da necessidade
de um novo marco regulatório para o funcionamento das emissoras de rádio e televisão,
além, obviamente, da chamada mídia digital. Se não fosse por outras razões, por uma
que é definitiva: a legislação em vigor sobre o assunto data de 1962, época em que
ninguém pensava ainda em computador pessoal, internet, web, telefone celular, etc.

A questão começou a se complicar quando, no embalo da inquestionável necessidade de
modernização da legislação relativa aos meios de radiodifusão e telecomunicação, passou
a ser maliciosamente contrabandeada para essa agenda de discussão a proposta de
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Está mais do que evidente que esse tal controle sobre a midia está a serviço do PT em manipular de
maneira stalinista, o conteúdo das opiniões e das notícias. O Brasil atual, na visão dos Petistas, está a
beira do paraiso. Na cabeça deles, é evidente. Os problemas continuam e se agravam nos transportes,
nos aeroportos, nos portos, na demanda de energia para expansão da indústria, na segurança, na saúde e
na educação, para não parecer prolixo. Precisam do controle para pintarem a realidade de cor rosa.

seguir alfredo azevedo
Comentado em: Vendendo gato por lebre

22 de Novembro de 2010 | 18h26

As entidades que formam a chamada “grande imprensa ou grande mídia”, nunca se sentiram confortáveis
com qualquer discussão que colocasse em pauta alguma regulação ou controle de suas atividades. O
Estadão mesmo está lidando com esses temas de forma extremamente desconfortável. Penso até que o
artigo do Bucci se tornará um marco divisório no abrandamento da posição do jornal em relação ao tema.
Nunca antes ( sem provocação), veríamos posição assemelhada: “...inquestionável necessidade de
modernização relativa aos meios de radiodifusão e telecomunicações”, referindo-se ao marco regulatório.
É um avanço, tardio, mas um avanço. A questão do “controle social da mídia” surge agora como o
espantalho em lavoura que passarinho não visita - Não se quer nem ouvir falar. Ora, é um tema que será
discutido como projeto, esquematizado, criticado, melhorado e, se ao fim e ao cabo, for tido como
impróprio e empecilho ao livre trânsito de idéias e pensamentos, rejeitar-se-á. A rejeição a priori não é
razoável. “...dois neurônios no cérebro” é muita coisa como afronta as regras básicas da língua,
sobremodo, quando nos agride de dentro de um editorial do Estadão.

"controle social" da mídia, claramente entendido como fiscalização dos conteúdos
divulgados pelos veículos de comunicação: jornais, revistas, rádio, televisão e, agora
também, sítios, blogs e outras fontes da internet. Uma coisa - marco regulatório da
radiodifusão - não tem nada a ver com a outra - controle de conteúdo da Imprensa -
senão na cabeça dos desavisados, mal-intencionados ou sectários. Mesmo porque a ideia
de "controle social" abrange, é claro, a mídia impressa, jornais e revistas, que entram na
questão do marco regulatório das telecomunicações como Pilatos no Credo.

Algumas pistas sobre as verdadeiras intenções dos arautos do tal "controle social" da
mídia podem ser levantadas a partir, por exemplo, da 1.ª Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom), realizada um ano atrás em Brasília. Esse evento foi a
culminância do incansável trabalho de proselitismo da intervenção estatal nos meios de
comunicação que Franklin Martins passou a desenvolver em todo o País no instante em
que se tornou ministro. Empenho que, aliás, já começou a produzir resultados, na forma
de projetos de criação de conselhos estaduais de comunicação apresentados às
Assembleias Legislativas de vários Estados - assunto que o professor Bucci também
colocou em seus devidos termos no artigo mencionado. Durante a Confecom, a
militância radical deitou e rolou sobre o tema "controle social" e chegou a apresentar
projeto de criação de um "órgão fiscalizador" das notícias e opiniões divulgadas pelos
veículos de comunicação em todo o País. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer
tempo, isso tem um nome: censura. O plenário teve o bom senso de recusar a ideia.

A insistência dos prosélitos do ministro Martins em contaminar o debate de uma
questão importante e urgente - repetimos, o marco regulatório da radiodifusão - com o
tema capcioso do "controle social" da mídia, uma tentativa espúria de vender gato por
lebre, resulta em que a discussão não progride e a legislação regulatória em questão
permanece obsoleta. Como conclui o professor Bucci, "o problema desses foguetórios
aloprados é que atrapalham a discussão mais séria e mais urgente. Atrapalham um
bocado". 

Tópicos: , Opinião, Versão impressa
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